Universidade Federal de Santa Maria
Coordenadoria de Ações Educacionais
Núcleo de Apoio à Aprendizagem
Seleção para Bolsistas de Monitoria em Física, Química e Matemática
1. Inscrições: de 18 a 22 de fevereiro de 2019.
2. Vagas:
Vagas Área
02

Física

01

Química

01

Matemática

3. Pré-requisitos:
a) estar matriculado regularmente em curso de graduação da UFSM, nas áreas de Física,
Química, Matemática ou Engenharias;
b) ter sido aprovado nas disciplinas correspondentes (abaixo) com nota 7,0 ou superior:
Vaga
Disciplinas com nota ≥ 7,00
Física

Física 1 e Física 2

Química

Química Geral

Matemática

Cálculo 1

c) ter disponibilidade de segunda à sexta-feira, das 17:00 às 19:00, mais 2 horas em qualquer
horário, totalizando 12 horas semanais;
d) ter conta corrente no Banco do Brasil como titular.
4. Valor: o valor da bolsa é de R$250,00 mensais (bolsa PRAE) e tem a duração de um semestre
letivo, podendo ser renovada a cada semestre.
5. Atividades:
a) prestar atendimento individualizado ou em grupo aos alunos;
b) atuar em outras atividades de ensino, pesquisa e extensão;
c) preencher os relatórios e planos de atividades da PRAE;
d) participar de reuniões;
e) eventualmente, criar materiais de divulgação e materiais para auxiliar os alunos;
f) divulgar as atividades da Monitoria.
6. Inscrições: via formulário online, disponível no endereço
https://goo.gl/forms/4mVHihLcYccJ1B3k1 , no período de 18 a 22 de fevereiro de 2019. As
inscrições podem ser prorrogadas (no caso de poucos inscritos) ou encerradas antes do prazo (no
caso de muitas inscrições).
7. Seleção: após o encerramento das inscrições, o cumprimento dos pré-requisitos será analisado e
será enviado um e-mail apenas para os candidatos que melhor se encaixarem no perfil desejado, a
fim de agendar uma entrevista no período de 25 a 28 de fevereiro de 2019. Após as entrevistas, os
candidatos entrevistados receberão um e-mail comunicado se foram selecionados.
8. Início das atividades: 11 de março de 2019.

